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Privacyverklaring ‘Mentimeter’ 
Datum: 9 maart 2022 

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft ervoor gekozen om het online onderwijs te ondersteunen met 
specifieke gereedschappen die studenten stimuleren om effectief en aantrekkelijk te kunnen studeren en 
medewerkers online interactieve werkvormen voor evenementen, vergaderingen e.d. te laten verzorgen. 

De Vrije Universiteit Amsterdam hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid 
van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw 
persoonsgegevens voor de dienst Mentimeter. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming 
met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en 
de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).  

Mentimeter is een systeem waarmee een presentator vragen kan voorleggen aan het publiek. Het publiek 
kan daarbij stemmen op vragen of stellingen.  De presentator kan zo gegevens verzamelen bij het publiek 
en direct de resultaten presenteren aan het publiek en de resultaten eventueel verder gebruiken voor 
rapportages. 

Presentatoren van de VU worden geïnstrueerd dat ze geen bijzondere persoonsgegevens mogen vragen en 
alleen als het strikt noodzakelijk is naar de naam of e-mailadres van het publiek te vragen. 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

Stichting VU (hierna: VU) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze 
privacyverklaring worden beschreven. De Stichting VU houdt als bijzondere instelling in de zin van de 
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) de VU in stand. De Stichting VU is 
gevestigd aan de De Boelelaan 1105 te (1081 HV) Amsterdam en is ingeschreven in het register van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 53815211. 
 
Stichting VU heeft de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in 
overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  

2. Welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verwerkt?  

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u als u presentator van de VU bent:  

a. Naam; 
b. E-mailadres; 
c. Uw IP adres. 
 
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u als u publiek bent en stemt: 

3. IP adres voor technische verwerking;  
4. Antwoorden op de gestelde vragen. 

3. Met welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag?  

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzorgen van onderwijs of het verzorgen van 
stemmingen bij evenementen, conferenties of overleggen die door VU medewerkers als presentator 
worden verzorgd. Het zo snel verzamelen en direct presenteren van resultaten kan zonder een dergelijk 
systeem niet gerealiseerd worden. 
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Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een 'gerechtvaardigd belang' (artikel 6, lid 1, onder f), 
AVG). Dit betekent dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de VU.  

4. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens worden uitsluitend ingezien en verwerkt door medewerkers van de VU die als 
presentator optreden. 

5. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden? 

De persoonsgegevens die worden verzameld binnen het kader de doelen (zie vraag 3) worden opgeslagen 
op goed beveiligde servers van het bedrijf Mentimeter en haar onderaannemers (subverwerkers). Uw 
persoonsgegevens worden in principe niet verder gedeeld met andere derden, tenzij de VU of Mentimeter 
hiertoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijk bevel.   

De VU heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Mentimeter om te borgen dat uw 
persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met AVG worden verwerkt. Hierin is bepaald 
dat Mentimeter de persoonsgegevens alleen voor de doelen genoemd onder 3. mag verwerken.  

6. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan internationale organisaties of landen buiten de 
Europese Economische Ruimte? 

Ja, uw gegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten. De zelfstandige verantwoordelijke partij 
Mentimeter heeft daartoe verwerkersovereenkomsten afgesloten met haar onderaannemers, specifiek 
met inbegrip van borging van privacy op basis van de verplichte EU Standaard Contractual Clauses regels. 

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de vooraf vastgestelde doeleinden 
te bereiken of zolang de wet voorschrijft. 

8. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?  

De VU treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te 
beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.  

9. Bij wie kan ik terecht met vragen over de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Uw vragen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u stellen via 
silvester.draaijer@vu.nl.  

10. Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen? 

Op basis van de AVG heeft u - onder bepaalde voorwaarden - het recht op inzage in de persoonsgegevens 
die van u verwerkt worden, het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke 
onjuistheden bevatten, het recht om uw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de 
verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het 
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Indien u deze privacyrechten wil uitoefenen, kunt u dit kenbaar maken bij de Functionaris voor 
Gegevensbescherming van de VU via: 

Functionaris voor Gegevensbescherming 
De Boelelaan 1105 
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1081 HV AMSTERDAM 
functionarisgegevensbescherming@vu.nl  

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zal u worden gevraagd zich te legitimeren. Zo wordt 
gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon gedaan. Indien u niet tevreden bent over de wijze 
waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens een klacht in te dienen. 

      

      *** 
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